
STATUT SPOŁECZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. RADY EUROPY W LUBINIE 

 
 
PODSTAWA PRAWNA 

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 

2017  r. poz. 59  tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z późn, zmianami). 

Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156  z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (.tj. Dz. U. z 

2016 r., poz. 283). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.). 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta  Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1362). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz. U. z 2015r. poz. 1214). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578.). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  września 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły 

artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego 

samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641 z póź. zm.). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25  sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia  2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020, poz. 1283) 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. 

zm.) 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ I. 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Społeczna Szkoła Podstawowa   im. Rady Europy w Lubinie,  zwana dalej 

Szkołą, Szkoła jest publiczną Szkołą Podstawową z siedzibą w Lubinie przy ul. Pawiej 41, 59-

300 Lubin. 

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Przeprowadza rekrutację uczniów o zasadę powszechnej dostępności. 

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

5. Realizuje cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, przede wszystkim w zakresie: 

a. realizacji programów  nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

b. realizacji ramowych plan nauczania; 

c. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

d. umożliwienia uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej; 

e. zapewnienia uczniom bezpieczeństwa; 

f. promocji i ochrony zdrowia. 

6. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w ustawie Prawo Oświatowe. 

7. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa. 

 

§ 2 

1. Szkoła nosi imię Rady Europy. 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego nr 59  z siedzibą w Lubinie przy ul. Pawiej 41 , zarejestrowane  w Sądzie 

Rejestrowym we Wrocławiu dnia 05.03.2003 r. pod nr 0000150212,  IX Wydział Gospodarczy 

KRS. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

3. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy, ul. 

Pawia 41, 59-300 Lubin  wraz  z aktualnym numerem telefonu i faksu oraz okrągłej z napisem 

w otoku:  Społeczna Szkoła Podstawowa  im. Rady Europy. 



4. Szkoła ma również prawo posługiwania się pieczęciami Organu Prowadzącego z nazwą  

Szkoły. 

5. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  (Dz. U.  z 2017  r. poz. 59 ). 

 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły, określone w ustawie Prawo Oświatowe  oraz w 

wydanych na jej podstawie przepisach oraz zgodnie ze Statutem i  deklaracją programową 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego – zapewnia uczniom warunki pełnego i twórczego 

rozwoju intelektualnego i psychofizycznego z poszanowaniem ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i 

organizacji działających na terenie Szkoły prowadzone są w zgodzie z zasadami pedagogiki, 

przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  

Międzynarodowym Pakcie Praw  Obywatelskich i  Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. 

3. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu  o obowiązujące przepisy 

dotyczące edukacji w szkołach  publicznych. 

4. Szkoła  prowadzi kształcenie  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:  

a. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego,  

b. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych,  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia prowadzone w 

ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów.  

c. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne z 

religii, etyki  oraz  zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i 

kultury,  zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie. 

d. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne. Organizuje je 

Dyrektor Szkoły za zgodą Organu Prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 



6. Szkoła realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 

7. Nauka w Szkole kończy się egzaminem ósmoklasisty. 

§ 5 

1. Szkoła jest ogólnodostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice  lub opiekunowie prawni 

pragną w niej kształcić swoje dzieci i akceptują  jej charakter oraz niniejszy Statut. 

2. Szkoła stanowi uzupełnienie sieci istniejących szkół i nie ma wyznaczonego obwodu. 

3. Działalność Szkoły jest finansowana z dotacji budżetowych, a także ze środków organu 

prowadzącego, darowizn i dotacji celowych przekazywanych Szkole przez osoby prawne, 

fizyczne, organizacje i instytucje. 

§ 6 

1. Organami szkoły są: 

a. Dyrektor Szkoły 

b. Rada Pedagogiczna 

c. Samorząd Uczniowski 

d. Rada Rodziców 

 

ROZDZIAŁ II 

UPRAWNIENIA ORGANÓW SZKOŁY 
 

§ 7 

UPRAWNIENIA DYREKTORA SZKOŁY 

1. Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia Organ Prowadzący, przy zachowaniu odrębnych 

przepisów. 

2. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za prawidłową realizacje zadań statutowych, poziom 

uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania, za rozwój i podnoszenie jakości 

pracy Szkoły oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. 

3. Dyrektor w szczególności: 

a. kieruje całą działalnością szkoły oraz  reprezentuje ją na zewnątrz; 

b. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

c. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju  

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

d. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; 

e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zatwierdzonym przez 

Organ Prowadzący i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 

także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 



f. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole oraz podczas zajęć 

organizowanych na terenie Szkoły i  poza nią, 

g. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczo – wychowawczych, 

h. odpowiada za prowadzenie dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, 

i. podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów nauczania i szkolne 

zestawy podręczników; 

j. zarządza budżetem Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami pod nadzorem Organu 

Prowadzącego; 

k. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych  pracowników  oraz określa zakres ich 

obowiązków  zgodnie z odrębnymi przepisami, 

l. po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego powierza stanowisko wicedyrektora i inne 

stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich, 

m. organizuje  i wspiera doskonalenie nauczycieli oraz podnoszenie przez nich oraz innych 

pracowników Szkoły kwalifikacji zawodowych, 

n. decyduje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,  

o. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

p. realizuje zadania związane z uzyskaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

q. dokonuje oceny pracy  nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami, 

r. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej  niezgodnych z przepisami prawa, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

s. realizuje zarządzenia organów  nadzorujących Szkołę, 

t. podejmuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, decyzje w sprawach wystąpienia 

z wnioskiem o odznaczenie, nagrodę lub inne wyróżnienie dla nauczycieli oraz innych 

pracowników Szkoły, 

u. odpowiada za realizację działalności edukacyjnej Szkoły, w tym za realizację szkolnego 

zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

v. organizuje nabór  do Szkoły  zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w. decyduje o przyjęciu  uczniów do Szkoły, 

x. zezwala na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

y. podejmuje decyzje w sprawie umożliwienia działania na terenie Szkoły organizacji i 

stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej, 



z. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

aa. informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i 

potrzebach, 

bb. wykonuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły oraz  

realizacją przepisów prawa oświatowego, 

cc. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

dd. współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL 

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.  

4.   Dyrektor Szkoły, może w uzasadnionych przypadkach, wystąpić z wnioskiem do kuratora 

oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

5.   W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, z  Radą 

Rodziców oraz  Samorządem Uczniowskim. 

§ 8 

UPRAWNIENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Radę Pedagogiczną stanowi kolegialny organ Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Szkole.  

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w 

szczególności przedstawiciele organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzania i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o 

terminie i porządku posiedzenia. 

6. Ponadto  posiedzenia Rady Pedagogicznej  są organizowane w miarę  bieżących potrzeb, gdy z 

wnioskiem takim wystąpi Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Organ Prowadzący, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, lub  przynajmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o obowiązujące Prawo Oświatowe.  

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej. 



9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

11. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

Szkoły. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

§ 9 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji  podejmuje uchwały w sprawie: 

a. zatwierdzania planów pracy Szkoły, 

b. zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c. zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

d. ustalenia organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

e. zatwierdzania przedstawionych przez nauczycieli szkolnych programów nauczania i 

szkolnych podręczników  po wcześniejszym  zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz  

biorąc pod uwagę możliwości uczniów, 

f. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

g. zatwierdzania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Rada Pedagogiczna wydaje opinie w sprawie: 

a. organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

b. propozycji Dyrektora Szkoły dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych, 

c. wystąpienia z wnioskiem Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród  bądź 

innych wyróżnień. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w Statucie Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna zatwierdza wewnątrzszkolny system  oceniania, szkolny program 

wychowawczo - profilaktyczny oraz ich nowelizacje. 

5. Jeśli w szkole nie została powołana Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wykonuje jej zadania. 



6. Rada Pedagogiczna ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.  

8. W przypadku określonym w ust. 7, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.  

§  10 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. W Szkole działa  Samorząd Uczniowski, który tworzą  uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa  regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące: 

a. szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, regulaminu Szkoły oraz 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

b. organizacji pracy Szkoły, 

c. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów. 

5. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem  szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

b. redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

c. organizowania działalności kulturalnej,  oświatowej,  sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, 

d. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

e. typowania kandydatów do stypendium, 

f. podejmowania działań z zakresu wolontariatu. 

§ 11 

RADA RODZICÓW 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców lub opiekunów 

prawnych uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

Szkoły. 



3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 

 

§ 12 

ZADANIA, PRAWA RADY RODZICÓW 

1. Do zadań Rady Rodziców należy:  

a. opiniowanie przedłożonego przez Radę Pedagogiczną projektu szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

c. uchwalenie  planu finansowego Rady Rodziców, 

d. współpraca ze Szkołą i jej organami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno- 

wychowawczych, 

e. przekazywanie wniosków i opinii dotyczących szkolnego zestawu programów nauczania, 

programu wychowawczo - profilaktycznego, regulaminu Szkoły, wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania oraz awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

f. wspieranie działalności statutowej Szkoły. 

2. Rada Rodziców ma prawo do: 

a. gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej Szkoły oraz 

organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym, 

b. realizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły  inicjatyw służących doskonaleniu 

sposobu funkcjonowania i organizacji Szkoły. 

3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

4.  Fundusze, o których mowa w pkt.3 statutu, przechowywane są na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

 

§ 13 

ORGANA SZKOŁY 

1. Organa Szkoły współpracują ze sobą kierując się: 

a. poszanowaniem godności człowieka, 

b. odpowiedzialnością za ucznia w procesie wychowawczo-dydaktycznym, 

c. szacunkiem wobec nauczycieli i wychowawców, 



d. troską i odpowiedzialnością za Szkołę. 

2. Koordynatorem działań organów Szkoły  jest Dyrektor Szkoły, który: 

a. przyjmuje od nich wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, 

b. rozstrzyga wnoszone przez nie sprawy z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

c. zapewnia bieżącą wymianę informacji między organami Szkoły, 

d. jest negocjatorem w przypadku konfliktów między organami Szkoły. 

 

§ 14 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ  

SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY INNYMI 

 

1.   Każdy organ Szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych  

kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze Statutem Szkoły. 

2. Współpraca organów Szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania Szkoły, a w 

szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy Szkoły, organizacji  

przestrzeni szkoły i terenu wokół niej. 

3.   Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym  

szacunku i zaufaniu. 

4.   Współpraca odbywa się poprzez:  

a. wzajemne informowanie -   Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców są na bieżąco  

informowani o tym, co się dzieje w Szkole i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady 

Pedagogicznej; Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców informują Szkołę o swoich 

potrzebach i zamierzeniach; 

b. konsultacje  - Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie 

Rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań  i decyzji; 

c. współdecydowanie  - polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, Radą  

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, wszystkie organa są  

zaangażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach i podejmowania 

na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność; 

d. decydowanie  - po przekazaniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną na wykonanie  

określonego zadania władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom, Samorząd 

Uczniowski lub Rada Rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie informując 

Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną o jej kształcie.  

5.    Celem i efektem współpracy organów Szkoły powinny być w szczególności: 

a. stwarzanie w Szkole przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczycieli,  

rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 



b.   dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze Szkołą; 

c.   pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za Szkołę; 

d.   wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów; 

e.   eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; 

f.   wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy Szkoły. 

6.   Żaden z organów Szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw Szkoły i 

społeczności szkolnej. 

7.  Dyrektor Szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom Szkoły, jeżeli ich  

działalność narusza interesy Szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu. 

8.   W celu zapobiegania sporom w Szkole może być opracowana szkolna polityka informacyjna 

zawierająca  zasady  wzajemnego informowania się organów i szczegółowe zasady współpracy. 

9.   Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw 

wewnątrz Szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad: 

a.   kluczowe problemy Szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów; 

b.  każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami; 

c.   sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga Dyrektor  

Szkoły, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym 

Rady Rodziców lub z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego; 

d.    w przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szkoły kompetencje do 

rozpatrzenia wszelkich sporów ma Organ Prowadzący Szkołę, sprawę do rozstrzygnięcia 

organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Szkoły. 

10.   Dyrektor Szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych: 

a.    na piśmie, 

b.    ustnie, do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

§ 15 

1. Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, 

terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych  od zajęć, określonych  

odpowiednimi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny  dzieli się na 3 trymestry.  



3. Czas trwania każdego trymestru jest uzgadniany przez Radę Pedagogiczną na pierwszym 

posiedzeniu w miesiącu sierpniu danego roku i podany do publicznej wiadomości rodzicom i 

uczniom najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego. 

 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Maksymalna liczba uczniów  w oddziale   wynosi 20 osób. W klasach Montessori (w jednej 

klasie pracują dzieci z trzech roczników) liczba dzieci  w oddziale wynosi od 20 do 24. 

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone są z podziałem na grupy, w 

szczególności: 

a. zajęcia z języków obcych i informatyki, 

b. nauczanie języków obcych ze względu na poziom umiejętności językowych uczniów 

może być  również prowadzony w grupach między oddziałowych lub między klasowych, 

liczących nie więcej niż 20 osób,  

c. zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 

uczniów, przy czym dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych lub – w 

wyjątkowych przypadkach – grup między  klasowych,  

d. za zgodą organu prowadzącego oddział można dzielić na grupy również na  zajęciach z 

innych przedmiotów. 

§ 17 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach  decyzją Dyrektora Szkoły 

czas ten może zostać zmieniony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2a.  Godzina lekcyjna w klasach I-III szkoły podstawowej trwa 45 minut; nauczyciel może w czasie 

zajęć wprowadzać przerwy, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. 

3. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem trzech  przerw: przerwa po pierwszej lekcji 

– 5 minut, przerwa śniadaniowa  - 20 minut, przerwa obiadowa   - 30 minut. W wyjątkowych 

sytuacjach czas trwania przerwy może być modyfikowany uchwałą Rady Pedagogicznej lub 

zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

4. Przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej organizowana jest na 6 lub 7 

godzinie lekcyjnej. 

5. Dla  realizacji statutowych celów i zadań Szkoły  w szkole prowadzone są obowiązkowe zajęcia 

lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planami nauczania, nadobowiązkowe 

zajęcia dydaktyczne,  koła zainteresowań,  koła przedmiotowe, sportowe, teatralne i inne, 

zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.     

6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa 

sporządzony w oparciu o ramowy plan nauczania arkusz organizacji Szkoły opracowany przez 



Dyrektora Szkoły, pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Organ Prowadzący zgodnie 

z  odrębnymi przepisami. 

7. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów  

klasowych i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez 

Dyrektora w oparciu o arkusz organizacyjny Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy. 

8. Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych w 

wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora  Szkoły. 

9. W okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem, zwalczaniem stanu zagrożenia epidemicznego dopuszcza się formy  

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu  

realizacji tych zajęć. 

10. W następujących przypadkach Dyrektor Szkoły organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość:  

a. w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i 

przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

b. w wypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej ich zdrowiu,  

c. z powodu zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego nadzwyczajnego 

zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

11.  Kształcenie na odległość, o którym mowa w ust. 9, Dyrektor Szkoły organizuje w przypadku 

zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia 

zajęć. 

12. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 9, są 

realizowane: 

a. z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy Prawo 

Oświatowe (np. komputerów, tabletów, smartfonów itp.) lub, 

b. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem (np. pocztą elektroniczną, za pomocą komunikatorów 

internetowych itp.) lub, 

c. z wykorzystaniem programów do pracy z uczniami, aplikacji, multimedialnych książeczek, gier 

edukacyjnych oraz innych materiałów multimedialnych dostosowanych do potrzeb i możliwości 

uczniów w wieku szkolnym lub, 

d. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań lub, 

e. w inny sposób niż określone w punktach a,b,c, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 



13. Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach na odległość, mając na 

uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

poprzez bieżący kontakt z rodzicami uczniów: przez szkolny dziennik internetowy, telefoniczny, 

mailowy i za pomocą komunikatorów internetowych. 

14. Zajęcia z wykorzystaniem metod  technik kształcenia na odległość są organizowane z 

uwzględnieniem w szczególności: 

a. równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

b. zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

c. możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia; 

d. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

e. ograniczeń wynikających ze speyfiki zajęć; 

f. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

15. Uczestnictwo uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki 

techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki potwierdzane będzie poprzez bieżący 

kontakt z rodzicami za pomocą dziennika internetowego a także poprzez systematyczne 

odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez uczniów. 

16. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w 

oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie 

międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 

17. Godzina lekcyjna zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może 

dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

18. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może czasowo 

zmodyfikować: 

a. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania; 

b. tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych 

c. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

19. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 18, Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

20. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor 

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w 

zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 



indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego 

nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

i zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy. 

21. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, Dyrektor, na 

wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie Szkoły: 

a. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

b. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

– jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły 

oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą 

zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

22.  W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, Dyrektor, na 

wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na da- 

nym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

23. Każdemu uczniowi oraz rodzicowi lub opiekunowi prawnemu zapewnia się w okresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość indywidualne 

konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia.  

24. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 

być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art.47 ust.1 pkt 8 ustawy, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie 

uczniów. 

25. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dyrektor 

koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami/opiekunami prawnymi, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 18 

1. Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia: 

a. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

b. salę gimnastyczną; 

c. pomieszczenia administracyjne; 

d. inne pomieszczenia niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły oraz  

realizacji jej celów i zadań statutowych. 

 



§ 19 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 

Szkoła organizuje opiekę, prowadzoną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 20 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Pracy Szkoły,  

którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu oraz prawem 

oświatowym. 

2. Regulamin Pracy Szkoły oraz jego nowelizacje przed wejściem w życie przekazywane są do 

zaopiniowania Organowi Prowadzącemu Szkołę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 21 

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły zatrudniani są w oparciu o przepisy prawa pracy oraz 

obowiązującego w Szkole regulaminu pracy i  wynagradzania. 

2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole mają dodatkowo zastosowanie  

przepisy Karty Nauczyciela w zakresie określonym w tej ustawie dla szkół publicznych 

prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. 

3. Wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek wypełniania swoich zadań w sposób ukazujący   

uczniom   i   ich   rodzicom  prawidłowe,   przyjazne   i   zgodne  z charakterem szkoły jej 

funkcjonowanie. 

4. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa   § 21,  § 22, § 24 niniejszego statutu. 

§ 22 

1. Każdy nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności  osobistej ucznia. 

2. Każdy nauczyciel ma obowiązek rzetelnie wypełniać zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem, a w szczególności: 

a. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

b. kształcić i wychowywać go w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz wolności i szacunku dla każdego człowieka, 



c. dążyć do pełnego rozwoju osobowego, 

d. stale poszerzać wiedzę zawodową i doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i 

dydaktyczne, 

e. dawać dobry przykład zarówno w szkole jak i poza nią, 

f. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

§ 23 

1. W realizacji statutowych zadań Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność 

za: 

a. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 

stosowanie w nich  właściwych  metod pracy, 

b. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy, 

c. odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem, 

programem wychowawczym i programem profilaktyki, 

d. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

e. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,  

f. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć 

prowadzonych w szkole i poza nią, 

g. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami, 

h. przestrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

i. mienie szkoły, 

j. osobiste doskonalenie zawodowe. 

2. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy, dlatego też nauczyciel może: 

a. proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do 

nauczanego przedmiotu, 

b. tworzyć program autorski, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c. zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

3. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 24 

I.  ZADANIA  NAUCZYCIELA 

1.   Do zadań nauczyciela należy: 

a.  realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i 

zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny i wykaz zadań dodatkowych opracowany na 

początku roku szkolnego), osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły; 

b. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej również poprzez 

pisemne zgłaszanie wniosków dotyczących jego modernizacji  do Dyrektora Szkoły; 



c. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

d. udzielanie uczniom  pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane indywidualne  ich potrzeby; 

e. bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów. 

f. rzetelne i systematyczne informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i 

Dyrektora Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- 

wychowawczych swoich uczniów; 

g. informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu nauczania, 

sposobach sprawdzania umiejętności  i osiągnięć uczniów; 

h. określenie zasad udostępniania  rodzicom uczniów sprawdzonych i ocenionych 

pisemnych  prac kontrolnych uczniów; 

i. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Szkole 

i przez instytucje zewnętrzne; 

j. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła 

zainteresowań; 

k. prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą  Dyrektora i Rady Pedagogicznej 

§ 25 

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA 

 

1. Decydowanie w sprawie doboru metod i  form organizacyjnych, podręczników, środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.  

2. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.  

3. Decydowania o ocenie bieżącej, trymestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.  

4. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich  

uczniów.  

5. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej 

opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej.  

 

§ 26 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA 

1. Przed  Dyrektorem Szkoły i Organem Prowadzącym szkołę  za:  

a. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w  swoim przedmiocie oraz 

klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich 

działał,   



b. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych, 

2. Odpowiedzialność cywilna lub karna za:  

a. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych w budynku, poza budynkiem, w czasie wycieczek i  w czasie 

dyżurów mu przydzielonych, 

b. nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru, 

c. zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu 

przez Dyrektora Szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i 

zabezpieczenia, 

d. rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno –  wychowawczej z 

uczniami w szkole  i poza  nią.  

 

§ 27 

I. ZADANIA WYCHOWAWCY  

1.   Do zadań wychowawcy należy: 

a. realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i 

zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny i wykaz zadań dodatkowych opracowany na 

początku roku szkolnego), osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły; 

b. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej również poprzez 

pisemne zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych 

w procesie edukacyjnym do Dyrektora Szkoły; 

c. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

d. udzielanie uczniom  pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i 

przeprowadzonych w szkole ankiet ich potrzeby osobiste, 

e. bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

f. rzetelne i systematyczne informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i 

Dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich 

uczniów; 

g. informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, 

sposobach sprawdzania umiejętności  i osiągnięć uczniów; 

h. określenie zasad udostępniania  rodzicom uczniów sprawdzonych i ocenionych 

pisemnych  prac kontrolnych uczniów; 



i. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i 

przez instytucje zewnętrzne; 

j. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła 

zainteresowań; 

k. prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą  Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

§ 28 

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWAWCY 

6. Decydowanie w sprawie doboru metod i  form organizacyjnych, podręczników, środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.  

7. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.  

8. Decydowania o ocenie bieżącej, trymestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.  

9. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich  

uczniów.  

10. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej 

opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej.  

§ 29 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA WYCHOWAWCY 

 

2. Przed  Dyrektorem Szkoły i Organem Prowadzącym za:  

a.  poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w  swoim przedmiocie oraz 

klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich 

działał,   

b. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

3. Odpowiedzialność  cywilna lub karna za:   

a. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, w budynku, poza budynkiem, w czasie wycieczek i  w czasie 

dyżurów mu przydzielonych, 

b.   nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru,  zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia 

szkoły przydzielonych mu przez Dyrektora Szkoły, a wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru  i zabezpieczenia, 

c. rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno –  wychowawczej z 

uczniami w szkole  i poza  nim.  

§ 30 

I.  ZADANIA PEŁNIĄCEGO/ PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI PEDAGOGA/PSYCHOLOGA 

 



1. Do zadań nauczyciela pełniącego obowiązki pedagoga lub psychologa należy: 

a. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

b. organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

oraz nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej; 

d. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

e. prowadzenie dokumentacji wynikającej z pełnionego stanowiska; 

f. koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej; 

g. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i placówkami wychowania i 

kształcenia pozaszkolnego w celu zapewnienia uczniom właściwych warunków do nauki 

i opieki.   

h. współpraca z instytucjami, które działają na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży.  

 

2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubinie celem uzyskania 

wsparcia merytorycznego dla  nauczycieli i specjalistów udzielających  uczniom i rodzicom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz celem udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom,  rodzicom oraz nauczycielom związanej z kształceniem i wychowaniem 

dzieci. 

3. Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na 

terenie poradni. 

4. Wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści współpracują z pracownikami poradni 

      w zakresie: 

a. diagnozy indywidualnych potrzeb dziecka; 

b. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

c. przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli,   

rodziców; 

d. wsparcia w sytuacjach trudnych / kryzysowych; 

e. określenia predyspozycji zawodowych uczniów klas ósmych. 

 

5. Każdy nauczyciel ma prawo zwrócić się o pomoc do pracowników poradni. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację współpracy Szkoły z poradnią są pedagog  

     i psycholog szkolny. 

       7.  Szkoła współpracuje z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie: 

a. rozpoznawania środowiska ucznia; 



b. wspierania rodzin potrzebujących pomocy; 

c. procedury -  Niebieska Karta; 

d. wnioskowania o wgląd w sytuację rodziny – w sytuacji istnienia podejrzenia lub ryzyka 

zaniedbań względem dzieci, zagrożenia bezpieczeństwa lub życia nieletnich, zaniedbań 

rodzicielskich, stosowania przemocy, braku umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

oraz w przypadku każdej niepokojącej sytuacji, która może wpływać na bezpieczeństwo 

osób wchodzących w skład rodziny, np. nadużywanie alkoholu czy różnego typu 

uzależnienia. 

8.  Współpracę z pracownikami socjalnymi może podjąć wychowawca oraz pedagog szkolny. 

 

9. Wychowawca, pedagog kontaktują się z pracownikami socjalnymi w sprawach rodzin 

i uczniów osobiście, telefonicznie lub pisemnie. 

 

10. Szkoła współpracuje z Sądem Rejonowym w Lubinie (III WydziałRodzinny i Nieletnich)    w 

zakresie: 

a. diagnozy środowiska rodzinnego uczniów; 

b. interwencji w przypadku uzasadnionego zagrożenia dobra dziecka, np. w związku 

z podejrzeniem niewłaściwego sprawowania opieki przez rodziców/opiekunów prawnych; 

c. interwencji w sytuacji zagrożenia demoralizacją ucznia; 

d. w zakresie wspierania wychowawczej roli rodziców/opiekunów prawnych; 

e. w zakresie rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, związanych z jego 

funkcjonowaniem w Szkole, w sytuacji braku porozumienia między rodzicami. 

 

11. Szkoła współpracuje z przedstawicielami policji w zakresie: 

a. profilaktyki zagrożeń i uzależnień – odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny 

karalne, prawne aspekty narkomanii, wychowanie w trzeźwości itp. oraz 

z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz 

sposobów unikania zagrożeń; 

b. informowania policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

c. udzielania przez policję pomocy Szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie Szkoły. 

 

12. Koordynatorami współpracy są: pedagog, psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i 

patologii właściwej jednostki policji.  

§ 31 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

1.   Pracownik odpowiada w szczególności za: 

a. rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej uczniów oraz rozeznanie ich indywidualnych 

potrzeb; 

b. imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, 

wychowawczej i materialnej; 

c. współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi placówkami 

wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej; 



d. właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 

e. rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku; 

f. poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności; 

g. informowanie Dyrektora Szkoły o trudniejszych problemach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich 

obowiązków. 

§ 32 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA 

 

1. Przed Dyrektorem Szkoły i Organem Prowadzącym: 

a. stopień realizacji zadań pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie Szkoły, 

b. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

2. Odpowiedzialność cywilna lub karna za: 

a. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów za zajęciach, w 

budynku i poza nim, w czasie wycieczek i dyżurów mu przydzielonych, 

b. nieprzestrzeganie procedur postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru, 

c. zniszczenie lub stratę elementów majątku szkoły i wyposażenia Szkoły przydzielonych 

mu przez Dyrektora Szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia, 

d. rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno – wychowawczej z 

uczniami w Szkole i poza nią. 

 

§ 33 

IV. UPRAWNIENIA 

1.   Pracownik ma prawo: 

a. żądać od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów 

niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, 

b. wzywać rodziców do stawienia się w Szkole w sprawach dotyczących wychowania i 

nauki ich dzieci, 

c. wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych badań 

pedagogicznych, 

d. wnioskować do Dyrektora Szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

e. wnioskować o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno - 

pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze 



szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania kształcenia i opieki 

pozaszkolnej, 

f. wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach zgodnie ze szkolnym 

regulaminem wydawania opinii o uczniu. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE/PROBLEMOWO-ZADANIOWE 
 

§ 34 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe. 

2. Zespół pracuje pod kierownictwem powołanego przez Dyrektora Szkoły, na wniosek członków 

zespołu, Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć 

szkolnych sprawozdanie z działalności zespołu. 

§ 35 

 

1. Nauczyciele tego samego przedmiot lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe, których liczbę i skład osobowy określa Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

2. Do zadań zespołów przedmiotowych/problemowo-zadaniowych należy: 

a. opracowanie planu pracy zespołu, 

b. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy, 

c. uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

d. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów i metod wewnętrznego 

mierzenia jakości, 

e. analizowanie wyników nauczania, osiągnięć i wyników konkursów i olimpiad 

przedmiotowych oraz  przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających z 

ewaluacji, 

f. organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych. 

 

§ 36 

 

1. Dyrektor Szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz  

jeśli zajdzie taka potrzeba – inne osoby wskazane przez Dyrektora spośród nauczycieli lub 

pracowników pedagogicznych tworzą planujące i nadzorujące udzielanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Do zadań zespołu  należy; 



a. analiza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej uczniów, 

b. opracowanie szkolnego programu wychowawczego oraz szkolnego programu 

profilaktyki, 

c. zorganizowanie pomocy uczniom wymagającym jej zarówno z powodów 

wychowawczych jak i materialnych, 

d. rozwiązywanie konfliktów między uczniami, wewnątrzklasowych oraz 

wewnątrzszkolnych, 

e. pomoc w zakresie realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych, 

f. poradnictwo skierowane do nauczycieli, rodziców lub uczniów. 

§ 37 

1. Dyrektor Szkoły może utworzyć inne niż wymienione powyżej zespoły, ilekroć uzna to za 

konieczne dla doskonalenia realizacji statutowych zadań Szkoły. 

2. Powołując nowy zespół Dyrektor Szkoły określa jego zadania, czas na jaki jest on tworzony 

oraz skład osobowy. 

3. Dyrektor Szkoły może dokonać zmian w składzie zespołu, zmieniać czas, na jaki on został 

utworzony oraz rozszerzyć lub ograniczyć zadania, jakie ma on realizować ilekroć uzna to za 

uzasadnione. 

ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

§ 38 

1. W Szkole odbywa się nauczanie dzieci zgodnie z zasadami dot. obowiązku szkolnego. 

2. Szkoła kształci dzieci młodsze po otrzymaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej. 

3. Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły reguluje szkolny regulamin rekrutacji. 

4. Na  2 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji Dyrektor ustala i podaje do  publicznej 

wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia procedury  kwalifikacyjnej  

obowiązującej w danym roku  szkolnym. 

5. W szkole obowiązują Procedury rozwiązywania konfliktów między uczniami w Społecznej 

Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

 

§ 39 

1. Uczeń ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 

b. życzliwego  i podmiotowego traktowania, 

c. znajomości programu edukacyjnego Szkoły, 



d. zapoznania się z programem  nauczania, jego treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

e. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i  zachowaniu, 

f. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 

g. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

h. pomocy w przypadku trudności, 

i. kształtowania życia szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, 

j. wyrażania opinii i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 

k. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, z 

uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez 

podmioty inne  niż samorząd terytorialny. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a. przestrzegania Statutu, Regulaminów i Zarządzeń obowiązujących w Szkole, 

b. systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnym, przygotowywania się do 

nich oraz właściwego zachowania w trakcie, nie zakłócania przebiegu zajęć przez 

niewłaściwe zachowanie, 

c. systematycznego i aktywnego udziału  w życiu Szkoły oraz obowiązkowego 

uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych, 

d. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz do 

pozostałych uczniów, 

e. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych (przedstawienie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 

jednego tygodnia po powrocie ucznia do Szkoły), 

f. godnego reprezentowania Szkoły, 

g. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

h. zaprzestania korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć lekcyjnych, warsztatów edukacyjnych, konkursów, egzaminów, 

i. noszenia na terenie Szkoły schludnego stroju określonego przez Dyrektora Szkoły w 

porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną:  

- uczeń reprezentujący Szkołę na zewnątrz oraz w czasie wszystkich uroczystości 

szkolnych zobowiązany jest nosić strój galowy w kolorach białym, granatowym, szarym 

lub czarnym;  

- podczas zajęć wychowania fizycznego- koszulka sportowa, krótkie spodenki lub dres, 

obuwie zmienne sportowe z   nie rysująca podeszwą. Uczniowie podczas zajęć 

wychowania fizycznego nie noszą biżuterii; długie włosy mają być upięte, związane.  

- strój dzienny - skromny (bez obraźliwych napisów i ilustracji), zakrywa bieliznę 

osobistą, ma stosowną długość. 



3. Szkoła dopuszcza możliwość ujednolicenia stroju uczniów za zgodą Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować  rodziców/ opiekunów prawnych o 

niestosownym stroju dziennym, odpowiednio odnotować ten fakt w dzienniku internetowym i 

uwzględnić przy wystawianiu oceny trymestralnej z zachowania. 

5. Uczeń Szkoły korzysta odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół 

prowadzonych przez jednostki  samorządu terytorialnego. 

6. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszeniu praw ucznia Szkoły, służy uprawnienie do 

wniesienia zawiadomienia do Dyrektora Szkoły.  

7. Zawiadomienia winny być składane w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. 

8. Tryb rozpatrywania zawiadomień, o których mowa w ust.7, określa odrębny regulamin ustalony 

przez Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ VII 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

I ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

§ 40 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie podlegają ocenie według regulaminu 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania  może być modyfikowany, ale wszelkie zmiany i 

nowelizacje mogą wejść w życie dopiero od nowego roku szkolnego. 

 

§ 41 

1. Cele wewnętrznego systemu oceniania: 

a. bieżące informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych,  

b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c. motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania, 

d. bieżące informowanie rodziców i uczniów o postępach, trudnościach i sukcesach ucznia,  

e. pomoc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych, 

f. doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły, 

g. diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia na koniec  etapu edukacyjnego. 

2. Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 

a. klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych   

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów i ocen zachowania, 

b. klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego w 

terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, 



c. w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż na 7 dni przed rocznym i 

śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas ustalają i obowiązkowo wpisują 

do dziennika elektronicznego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne 

(śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

religii/etyki oraz przewidywane klasyfikacyjne roczne (śródroczne)  oceny zachowania, 

d. fakt przekazania informacji, o którym mowa w pkt. c, nauczyciele dokumentują 

odpowiednim zapisem w dzienniku elektronicznym oraz na zebraniach/konsultacjach z 

rodzicami,  

e. klasyfikację roczną przeprowadza się na 7-10 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym; termin klasyfikacji po pierwszym trymestrze 

ustala się na ostatni tydzień listopada; termin klasyfikacji po drugim trymestrze ustala się 

na trzeci tydzień marca; 

f. oceny ustalone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia zatwierdza Rada Pedagogiczna, 

g. ocena, zatwierdzona Radą Pedagogiczną, może być wyższa od oceny proponowanej; 

h. roczna ocena zachowania może ulec zmianie na niższą w sytuacji, gdy uczeń, po 

przeprowadzonej klasyfikacji, w sposób jawny i rażący naruszył Statut Szkoły; 

i. ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela może być również zmieniona na 

zasadach opisanych   punkcie "Egzaminy klasyfikacyjne", 

j. poszczególni nauczyciele informują ucznia podczas lekcji o ostatecznych śródrocznych i 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o ocenach zachowania do dnia 

ostatecznego wystawiania ocen. Uczeń nieobecny w szkole w dniu wystawienie tej oceny 

oraz jego rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z nią we własnym 

zakresie, 

k. informacje o trymestralnych, rocznych i końcowych ocenach rodzice otrzymują poprzez 

szkolny dziennik internetowy  oraz  na spotkaniach z rodzicami - zgodnie z kalendarzem 

ustalonym na początku roku szkolnego, 

l. oceny roczne, zatwierdzone na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,  

przedstawiane są   rodzicom i uczniom  na świadectwach szkolnych. 

3. Skala ocen trymestralnych i rocznych: 

a. przyjęta skala ocen trymestralnych i rocznych jest obowiązująca dla wszystkich 

nauczycieli, 

b. w edukacji wczesnoszkolnej - klasy I-III – stosuje się oceny opisowe,   z wyjątkiem 

religii i etyki w której stosuje się oceny sumujące jak niżej, 

c. w klasach IV- VIII:   

- ocena sumująca -  1-  niedostateczny, 2- dopuszczający, 3-dostateczny,4 – dobry, 5 - 

bardzo dobry, 6–celujący, 



- ocena kształtująca - określenie i jasne sformułowanie celów, sprawdzenie realizacji 

celów, kształtowanie umiejętności samooceny i oceny koleżeńskiej, określenie mocnych i 

słabych stron umiejętności ucznia, 

d. dopuszcza się stosowanie znaków  /+/  i  /-/ przy stopniach cząstkowych lub  jako 

informację dodatkową  określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne 

ucznia. Zasady stosowania w/w znaków są opisane w przedmiotowych systemach 

oceniania, 

e. dopuszcza się odmienności wynikające ze specyfiki przedmiotu lub indywidualnej 

koncepcji nauczyciela, które powinny być zawarte w przedmiotowym systemie oceniania 

i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 

f. uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w trymestrze z każdego przedmiotu – 

otrzymuje wtedy kropkę, która zwalnia go z odpowiedzi ustnej i kartkówki (ale nie z testu 

zapowiedzianego z tygodniowym wyprzedzeniem), 

g. ocena trymestralna i roczna w wychowania fizycznego uwzględnia, oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń,  także jego systematyczny udział w 

zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

4. Opis wymagań na poszczególne stopnie szkolne reguluje wewnątrzszkolny system oceniania i 

przedmiotowe systemy oceniania, tworzące jedną spójną całość. 

5. Uczeń oceniany jest za wiedzę , zakres wiadomości i  ich jakość, rozumienie materiału 

naukowego, umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności, kulturę 

przekazywania wiadomości, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, przygotowanie do zajęć i pracę na lekcji, 

uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, z ograniczeniem wykonywania niektórych 

wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

5a.   Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno– 

pedagogicznej, w tym publicznej specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, zgodnie 

z obowiązującym prawem oświatowym do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymogom. 

6.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,  wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

7.  Uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje 



promocję do klasy programowo wyższej  z wyróżnieniem. 

8.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (śródroczna) może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego. 

9.  Na wniosek rodziców ucznia, po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody 

rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom 

rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy. 

11.  Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

11.A. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w punkcie 11. uniemożliwia 

ustalenie oceny trymestralnej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania  wpisuje się 

„zwolniony”, „zwolniona”. 

12.   Zasady informowania rodziców: 

a. o wymaganiach programowych i edukacyjnych oraz o  zasadach oceniania uczniowie i 

rodzice informowani są na początku roku szkolnego - uczniowie na pierwszej lekcji, na 

początku roku szkolnego, Rodzice na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny, 

b. o ocenach bieżących i sposobach sprawdzania osiągnięć szkolnych rodzice informowani 

są na spotkaniach z rodzicami  zgodnie z kalendarzem szkolnym, na konsultacjach 

zgodnie z kalendarzem szkolnym i na spotkaniach indywidualnych  po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu lub pisemnie w formie 

notatki w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym   /wymagany podpis rodzica/, 

c. listem poleconym na dwa tygodnie przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej - tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub 

kilku przedmiotów. 

13.   Zasady komentowania ocen; 

a. oceny są jawne dla ucznia i rodziców, 

b. nauczyciel ma obowiązek uzasadnić proponowane i wystawione uczniowi oceny. 

Uzasadnianie ocen odbywa się podczas indywidualnej rozmowy z rodzicami. 

Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną, 



c. pisemne prace kontrolne klasowe i domowe / sprawdzone i ocenione/ uczeń i jego rodzice 

mają prawo otrzymać je do wglądu.  Ustalając ocenę nauczyciel winien brać pod uwagę 

zdolności ucznia, dostosowując je do jego indywidualnych możliwości i włożonej pracy, 

d. ocenie podlegają wiedza i umiejętności ucznia w następujących obszarach jego 

aktywności: umiejętności poznawcze czyli wiedza przedmiotowa, w tym postępy w 

nauce; umiejętność rozwiązywania problemów i zadań, w tym udział ucznia w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych; umiejętność skutecznego porozumiewania się; 

współpraca i współdziałanie w grupie; gotowość do stosowania wiedzy przedmiotowej, w 

tym wykonywanie podjętych dobrowolnie prac,   sposób przygotowania się do lekcji; 

twórcze myślenie i kreatywność; organizacja pracy własnej. 

e. przed roczną Radą Klasyfikacyjną nauczyciele mają obowiązek przypomnieć uczniom 

zasady i warunki ustalania ocen i egzaminów klasyfikacyjnych. 

14. Procedury oceniania – formy, narzędzia i częstotliwość – reguluje wewnątrzszkolny system  

oceniania. 

15.   Zasady poprawiania ocen niekorzystnych. 

a. uczeń może poprawić ocenę bieżącą uzyskaną w wyniku sprawdzianu wiadomości i  

umiejętności na zasadach określonych  w WSO, 

b. poprawa oceny powinna odbywać się w tej samej formie, w wyniku której została 

uzyskana. 

§ 42 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

1a.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych, w szczególności – wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i 

tradycje Szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne 

oraz innych osób, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom. 

2. Trymestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

a. wzorowe, 

b. bardzo dobre, 

c. dobre, 



d. poprawne, 

e. nieodpowiednie, 

f. naganne. 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, i na promocję 

do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.   

4. Zasady oceniania w klasach 1-3 szkoły podstawowej: 

 

4.1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych. 

 

4.2.Trymestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c. dbałość o honor i tradycje zespołu; 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

g. okazywanie szacunku innym osobom; 

h. poszanowanie mienia. 

4.3. Uwagi dotyczące zachowania ucznia odnotowywane są w dzienniku przez nauczycieli uczących  

w szkole.  

4.4.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4.5. Klasyfikacja trymestralna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz 

ustaleniu, według obowiązującej skali, trymestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4.6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4.7. Przed  trymestralną i roczną oceną klasyfikacją wychowawca klasy jest zobowiązany 

poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej dla niego ocenie 

zachowania; informacje o trymestralnych, rocznych i końcowych ocenach rodzice otrzymują przez 

szkolny dziennik internetowy oraz  na spotkaniach z rodzicami - zgodnie z kalendarzem ustalonym 

na początku roku szkolnego:  

−  termin klasyfikacji po pierwszym  trymestrze ustala się na ostatni tydzień listopada; 

− termin klasyfikacji po drugim trymestrze ustala się na trzeci tydzień marca; 

− klasyfikację roczną przeprowadza się na 7-10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 

w danym roku szkolnym. 



4.8.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

opóźnienie rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4.9    Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

 

a. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który spełniana stępujące kryteria: 

− pomaga kolegom (wychodzi z inicjatywą); 

− wpiera innych; 

− zachowuje się kulturalnie i wywiera pozytywny wpływ na rówieśników; 

− organizuje lub uczestniczy w akcjach charytatywnych; 

− jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych; 

− potrafi zgodnie współpracować w grupie; 

− jest zawsze przygotowany do zajęć; 

− jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje; 

− systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia, bierze w nich aktywny udział; 

− nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; 

− zawsze postępuje uczciwie i reaguje na zło; 

− dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

− w czasie pobytu w szkole stosuje się do ustalonych zasad; 

− dba o piękno mowy ojczystej; 

− zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

− dba o mienie społeczne; 

− wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela. 

b. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

− pomaga kolegom; 

− wspiera innych; 

− zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią oraz wywiera pozytywny   wpływ na   rówieśników; 

− reprezentuje godnie klasę na imprezach szkolnych; 

− jest zawsze przygotowany do zajęć, prace domowe wykonuje starannie; 

− systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności; 

− inicjuje wspólne zabawy oraz działania; 

− dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 



− w czasie pobytu w Szkole stosuje się do ustalonych zasad; 

− dba o piękno mowy ojczystej; 

− umie współpracować w grupie; 

− rozszerza swoje zainteresowania i dzieli się swoją wiedzą z kolegami; 

− okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, stosuje zwroty 

grzecznościowe; 

− dba o mienie społeczne. 

 

c. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który spełniana stępujące kryteria: 

− systematycznie uczęszcza na zajęcia; 

− jest przygotowany do lekcji; 

− nie używa wulgaryzmów; 

− zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią; 

− traktuje z szacunkiem innych ludzi; 

− dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, stara się swoim zachowaniem nie 

zagrażać bezpieczeństwu innych; 

− jeśli zdarzają mu się drobne uchybienia, dąży do poprawy; 

− zgodnie współpracuje w grupie; 

− zdarzają mu się drobne uchybienia w odniesieniu do obowiązujących zasad; 

− okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

− w czasie pobytu w szkole stara się przestrzegać ustalonych zasad. 

d.   Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

− uczęszcza na zajęcia i na ogół jest przygotowany do lekcji; 

− ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych; 

− nie podejmuje starań o poprawę swoich wyników w nauce; 

− nie używa wulgaryzmów; 

− zachowuje się poprawnie w szkole i poza nią; 

− swoim zachowaniem stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego 

i innych; 

− bywa arogancki, reaguje na uwagi nauczyciela, jednak poprawa jest krótkotrwała; 

− nie zawsze jest zdyscyplinowany na lekcji; 



− często odbiega od obowiązujących w szkole zasad. 

 

e.  Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

− wagaruje; 

− spóźnia się na zajęcia; 

− umyślnie niszczy przedmioty na terenie szkoły lub poza nią; 

− zachowuje się arogancko wobec innych osób w Szkole jak i poza nią 

− niszczy cudzą własność; 

 

− nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole; 

− często uczestniczy w bójkach, nie reaguje na zło; 

− podczas wyjść zachowuje się w sposób niegodny ucznia; 

− nie wykazuje chęci zmiany swego zachowania mimo wielokrotnych uwag; 

− używa wulgaryzmów; 

 

f.  Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który spełniana stępujące kryteria: 

− ignoruje obowiązki szkolne; 

− nie szanuje swojego zdrowia; 

− stwarza problemy wychowawcze, jak przy zachowaniu nieodpowiednim; 

− dopuszcza się kradzieży, wyłudzeń, znęcania się i innych wykroczeń kolidujących z prawem; 

− używa wulgaryzmów; 

4.10  Wychowawca klasy może podwyższyć o jeden stopień ocenę zachowania ucznia, gdy uczeń: 

− pełni odpowiedzialne funkcje w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

− reprezentuje Szkołę na konkursach, olimpiadach, zawodach; 

− wykazał się szczególną poprawą zachowania; 

− swoją postawą daje innym przykład zachowania obywatelskiego; 

− zachowywał się w sposób wyjątkowo opiekuńczy i koleżeński; 

− pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. 

  4.11 Wychowawca klasy może obniżyć ocenę zachowania ucznia, gdy pomimo wspólnej rozmowy 

(wychowawca, uczeń, rodzic) i podjętych działań nie nastąpiła poprawa zachowania. 

 

5. Zasady oceniania zachowania ucznia: 

a. ocenę trymestralną i roczną  z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po 



zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, 

b. wychowawca ma obowiązek, na początku każdego roku szkolnego, poinformować 

uczniów i rodziców o zasadach oceniania  zachowania, 

c. oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej 

danego trymestru -  

d. ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

e. ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez  ucznia zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm  etycznych oraz  funkcjonowania    w 

środowisku szkolnym. 

6. Kryteria ocen z zachowania w klasach 4-8: 

a. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się swym zachowaniem i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego, 

- szanuje mienie szkolne i społeczne, jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą 

innych, 

- jest bardzo koleżeński i życzliwy; organizuje  pomoc w nauce dla słabszych uczniów, 

- posiada wysoką kulturę języka, nigdy nie przeklina i nie używa wulgaryzmów, 

- przeciwstawia się przejawom wulgarności i zła, 

- zawsze jest uczciwy i prawdomówny, 

- reaguje na zło, 

- stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości; jest 

bardzo sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce, 

- chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

- ma frekwencję bez zastrzeżeń - nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

- nie wagaruje, 

- godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, wojewódzkich i powiatowych, 

gminnych, miejskich oraz szkolnych, 

- bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – bierze udział we wszystkich 

akademiach i imprezach szkolnych, 

- ma godny naśladowania stosunek do osób dorosłych i kolegów i z szacunkiem odnosi 

się do pracowników Szkoły, 

- cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę, 

- nie ulega nałogom; nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, 



- zawsze nosi zmienne obuwie. 

b. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się bardzo dobrze i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego, 

- szanuje mienie szkolne i społeczne, 

- jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą innych, 

- jest koleżeński i życzliwy; stara się zorganizować  pomoc w nauce dla słabszych 

uczniów, 

- zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina, 

- stara się przeciwstawić przejawom wulgarności i zła, 

- jest uczciwy i prawdomówny, 

- reaguje na zło, 

- stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Jest 

sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce, 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

- ma frekwencję bardzo dobrą – do 7 godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze i 3 

spóźnień, 

- nie wagaruje, 

- bierze udział w konkursach w konkursach różnego szczebla, 

- aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły – często bierze udział w akademiach i 

imprezach szkolnych, 

- ma wyróżniający się stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się 

do pracowników Szkoły, 

- cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę, 

- nie ulega nałogom, nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, 

- nosi obuwie zmienne. 

c. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się dobrze i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego, 

- szanuje mienie szkolne i społeczne, 

- ma prawidłowy stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się do 

pracowników Szkoły, 

- stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych, 

- często jest koleżeński i życzliwy, 

- zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina, 



- nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących 

zagrożeniach, 

- stara się być uczciwy i prawdomówny, 

- reaguje na zło, 

- stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności, 

- ma frekwencję dobrą – może mieć do 14 godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze 

i 6 spóźnień, 

- nie wagaruje, 

- w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i Szkoły, ale na polecenie 

nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania sumiennie, 

- cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę, 

- nie ulega nałogom, nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, 

- rzadko zapomina o zmianie obuwia. 

d. ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się poprawnie i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi 

normami współżycia społecznego, 

- stara się szanować mienie szkolne i społeczne, 

- stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych, 

- czasami jest koleżeński i życzliwy, 

- prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa, stara się nie używać wulgaryzmów 

i nie przeklinać, 

- nie jest obojętny wobec przemocy w Szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących 

zagrożeniach, 

- stara się wykazywać uczciwością i prawdomównością, 

- stara się reagować na zło, 

- stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności, 

- ma frekwencję poprawną – może mieć do 21 godzin nieusprawiedliwionych oraz 9 

spóźnień w trymestrze, 

- przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w 

nauce - może mieć ocenę niedostateczną, ale wynikającą z trudności w opanowaniu 

materiału, 

- nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i Szkoły, 



- stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich 

pracowników Szkoły, 

- stara się dbać o zdrowie, higienę i estetykę, 

- nie ulega nałogom, nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, 

- często zapomina o zmianie obuwia. 

e. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się nieodpowiednio i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego, 

- często niszczy mienie szkolne i społeczne, 

- nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych, 

- bardzo rzadko jest koleżeński i życzliwy, 

- przeklina i używa wulgaryzmów, 

- jest agresywny w stosunku do innych i bierze udział w bójkach, 

- nie jest uczciwy i prawdomówny, 

- prowokuje kolegów do złych uczynków, 

- nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości; lekceważy 

pomoc  nauczyciela, 

- pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności, 

- ma niską frekwencję – ma więcej niż 21 godzin nieusprawiedliwionych, a liczba 

spóźnień przekracza 12 w trymestrze, 

- nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

- nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i Szkoły, 

- zachowuje się nieodpowiednio - popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz 

innymi pracownikami Szkoły, 

- nie dba o zdrowie, higienę i estetykę, 

- nie ulega nałogom, nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, 

- rzadko zmienia obuwie. 

F.  Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- zachowuje się nagannie i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego, 

- często świadomie i celowo niszczy mienie szkolne i społeczne, 

- nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych, 

- nie jest koleżeński i życzliwy, 



- bardzo często i świadomie używa wulgarnego słownictwa w stosunku do innych w 

obecności nauczyciela, 

- jest agresywny w stosunku do innych, inicjuje bójki, 

- kłamie, wyłudza pieniądze, zastrasza innych, 

- nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości; lekceważy 

pomoc nauczyciela, 

- pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności, 

- ma bardzo niską frekwencję i wagaruje, 

- nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

- nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i Szkoły, 

- zachowuje się nagannie - bardzo często świadomie i celowo popada w konflikty z 

nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami Szkoły, 

- lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny (stwarza sytuacje groźne dla zdrowia), 

- ulega nałogom, 

- nie zmienia obuwia szkolnego. 

 

7. Tabela samooceny zachowania ucznia 

 

  

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

Imię i nazwisko Klasa  Samoocena 

    Tak Czasami Nie 

  

Takt i kultura w 

stosunkach z 

ludźmi 

Mój wygląd zewnętrzny jest zawsze stosowny do miejsca i 

okoliczności.   

     

Godnie i kulturalnie zachowuję się w szkole i poza nią. (wycieczki, 

wyjścia itp.) 

     

Dbam o kulturę słowa.       

Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.      

Jestem uczciwy (w szczególności podczas sprawdzianów, testów, 

kartkówek itp.) 

   

Reaguję na przejawy zła.    

Okazuję szacunek innym osobom.        

  

  

Efektywnie pracuję na rzecz klasy i organizacji szkolnych (S.K. lub 

S.U. itp.).    

   



Aktywność 

ucznia 

Bezinteresownie pomagam.      

Reprezentuję szkołę w zawodach sportowych, konkursach i 

olimpiadach. 

     

Jestem wolontariuszem lub biorę udział w akcjach na rzecz innych.       

Podejmuję inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska (organizuję, 

piszę scenariusze imprez itp.). 

     

Rozwijam zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w 

szkole i poza nią(koła zainteresowań itp.). 

   

Systematycznie uczestniczę w życiu klasy i szkoły.        

  

Sumienność i 

obowiązkowość 

Wywiązuje się z powierzonych lub dobrowolnie podjętych zadań.      

Dotrzymuję ustalonych terminów  (biblioteka, inne podjęte 

przedsięwzięcia). 

     

Przestrzegam wszystkich regulaminów szkolnych.        

Dbam o mienie szkoły.    

Noszę obuwie zmienne.      

 Frekwencja na 

zajęciach 

szkolnych 

Mam................godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze       

Mam w trymestrze................spóźnień.    

Moja 

proponowana 

ocena (z 

uzasadnieniem) 

 

 

8. Pozostałe zasady 

a. Do usprawiedliwiania nieobecności służy wyłącznie dziennik elektroniczny. Rodzic 

usprawiedliwia nieobecność w  terminie do 7 dni od powrotu do szkoły.  

b. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia rodzic ma obowiązek poinformować 

wychowawcę i nauczyciela przedmiotu o nieobecności dziecka na basenie wyłącznie 

poprzez dziennik elektroniczny do godziny 9:00 przed ich rozpoczęciem. 

c. Obowiązkiem ucznia  jest uczestniczenie w różnych formach sprawdzania wiedzy 

(sprawdzian, test kompetencji ) w ustalonych odgórnie terminach. 

d. Zakazuje się używania w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. W przypadku niedostosowania się do tego obowiązku 

nauczyciel zgłasza zaistniały problem wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły a wobec ucznia 



wyciągane są konsekwencje ujęte w regulaminie korzystania z telefonów komórkowych, 

smartwatchy i sprzętu elektronicznego (nie dotyczy zajęć z ich wykorzystaniem). 

e. Zakazuje się wychodzenia na przerwach poza teren Szkoły bez opieki nauczyciela.  

f. Obuwie zmienne uczniowie noszą obowiązkowo w terminie ogłoszonym przez Dyrektora 

Szkoły.  

g. W sytuacjach wątpliwych o ostatecznej ocenie z zachowania decyduje wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

h. Dwukrotnie uzyskana ocena naganna w trakcie roku szkolnego, skutkuje skreśleniem 

ucznia z listy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej. 

i. W celu wystawienia jak najbardziej obiektywnej oceny z zachowania na koniec trymestru 

oraz roku szkolnego każdy uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt 

samooceny zachowania. 

j. W przypadku zgubienia lub nieprowadzenia przez ucznia zeszytu samooceny 

zachowania, decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy wraz z Radą 

Pedagogiczną. 

k. Na ocenę z zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, do których doszło poza Szkołą i 

zostały zgłoszone oraz udokumentowane przez osoby reprezentujące instytucje dbające o 

dobro dziecka (np. policja, sąd rodzinny).  

l. W przypadku, gdy oferowana przez Szkołę pomoc psychologiczno - pedagogiczna nie 

przynosi rezultatów i brak jest współpracy rodziców ze Szkołą, a istnieją poważne, 

udokumentowane przesłanki, świadczące o demoralizacji ucznia lub wejściu w kolizję z 

prawem, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

Dyrektor powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji   instytucje dbające o dobro dziecka 

(np. policja, sąd rodzinny). 

9.   Czynniki wpływające na obniżenie oceny z zachowania: 

1) Fakty stwierdzające szkodliwy wpływ ucznia na środowisko szkolne, przede wszystkim: 

a. arogancki stosunek do nauczycieli i uczniów, 

b. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, również w Internecie, 

c. namawianie do stosowania przemocy wobec kogoś,  

d. palenie papierosów i e-papierosów, picie alkoholu lub zażywanie środków 

psychoaktywnych w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach, wyjściach, a 

także w przypadku przybycia do szkoły lub na zajęcia pozaszkolne w stanie nietrzeźwym 

lub odurzenia,  

e. namawianie do korzystanie z ww. używek. 

2) Działania powodujące niszczenie mienia Szkoły. 

3) Zastrzeżenia wobec kultury osobistej ucznia zgłaszane przez społeczność szkolną. 



4) Łamanie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i innego sprzętu 

elektronicznego.  

10. O obniżeniu oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia i rodziców/ opiekunów prawnych 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

11. Czynniki warunkujące podwyższenie oceny z zachowania:  

1) reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach przedmiotowych, konkursach,  

2) aktywność ucznia na terenie Szkoły,  

3) prace społecznie użyteczne,  

4) bezinteresowna pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,  

5) prezentacja własnych prac wynikająca z zainteresowań ucznia,  

6) widoczna pomoc koleżeńska,  

7) działalność poza terenem Szkoły (np. działalność charytatywna, działalność w organizacjach 

typu PCK, harcerstwo itp.).  

12. Tryb odwołania od oceny z zachowania na ocenę wyższą. 

1) Jeżeli proponowana przez wychowawcę ocena roczna (śródroczna) zachowania jest zdaniem ucznia 

zaniżona, to rodzic/opiekun prawny ucznia może on ubiegać się o jej podwyższenie o jeden stopień 

wyżej. 

2) Rodzic/opiekun prawny  występuje z pisemnym wnioskiem do pedagoga lub psychologa szkoły. 

3) Wniosek musi zawierać argumenty uzasadniające konieczność zmiany w odniesieniu do czynników  

ujętych w pkt 9 ust 1-7. W przypadku braku uzasadnienia wniosek zostaje odrzucony. 

4) Pedagog lub psycholog powołuje komisję w składzie: 

a) pedagog szkoły (lub psycholog), 

b) wychowawca klasy, 

c) inny nauczyciel uczący w zespole klasowym, 

d) przewodniczący klasy (lub inny przedstawiciel samorządu klasy, do której uczęszcza uczeń). 

5) Komisja analizuje odwołanie  i wydaje ostateczną decyzję. 

6) W razie rozbieżności co do oceny decyduje większość głosów komisji. 

7) Z posiedzenia  komisji sporządza się protokół. 

§ 43 

 

1. Za wzorowe zachowanie, szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie na rzecz Szkoły uczeń 

może otrzymać: 



a. pochwałę wychowawcy, 

b. pochwałę Rady Pedagogicznej, 

c. pochwałę  Dyrektora Szkoły, 

d. list pochwalny  skierowany do rodziców, 

e. nagrodę Dyrektora Szkoły lub Organu Prowadzącego. 

2. Wobec uczniów, którzy naruszyli obowiązujące w szkole prawo lub zasady postępowania, 

mogą zostać wyciągnięte następujące konsekwencje: 

a. indywidualne upomnienie udzielone przez wychowawcę, 

b. indywidualne upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły, 

c. zawieszenie przez Dyrektora w tych prawach ucznia, które nie dotyczą prawa i 

obowiązku nauki, 

d. wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły.  

3. Informacje o  udzielonej nagrodzie lub  wymierzonej karze wychowawca lub Dyrektor Szkoły 

przekazuje  ustnie lub  pisemnie rodzicom / prawnym opiekunom Ucznia. 

4. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzice  mogą odwołać się w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia o wymierzonej karze. 

5. Każda z wymierzonych kar może być zawieszona na pisemną prośbę i poręczenie 

wychowawcy, rodziców/prawnych opiekunów lub Samorząd Uczniowski. Decyzję o 

zawieszeniu kary podejmuje Dyrektor Szkoły, a Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu 

tę decyzję zatwierdza lub zmienia. 

6. Kara może ulec zmniejszeniu lub anulowaniu na wniosek Dyrektora Szkoły, Wychowawcy, 

Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody: 

1) Zastrzeżenia do przyznanej nagrody mają formę wniosku złożonego na piśmie przez ucznia 

szkoły, jego rodziców/ opiekunów prawnych. 

2) Wniosek należy skierować do Dyrektora Szkoły i należy go złożyć w sekretariacie szkoły w 

terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie; 

3) Wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany. 

4) Dyrektor Szkoły w terminie 7 dni jest zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy pisemnie na 

złożony wniosek. 

5) W czasie rozpoznawania zastrzeżeń, Dyrektor Szkoły może wykorzystać opinię wychowawcy 

oddziału danej klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli pracujących w szkole, uczniów szkoły 

i ich rodziców. 

6) Wyjaśnienie Dyrektora Szkoły jest ostateczne w sprawie złożonych zastrzeżeń do przyznanej 

nagrody. 



7) W przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia szkoły, obowiązkiem Dyrektora 

Szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą 

oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń. 

8) Powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza 

uczeń, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

8. Tryb odwoływania się od kary statutowej udzielonej uczniowi szkoły: 

1) Od upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy lub nagany wychowawcy oddziału 

danej klasy wręczonej uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie  mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od 

wręczenia uczniowi odpowiednio tego upomnienia lub nagany. 

2) Odwołanie od upomnienia wychowawcy oddziału danej klasy lub nagany wychowawcy 

oddziału danej klasy do Dyrektora Szkoły składa się na piśmie w sekretariacie szkoły. 

3) Dyrektor Szkoły udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od 

wpłynięcia odwołania. 

4) Decyzja Dyrektora Szkoły w kwestii odwołania od kary odpowiednio upomnienia 

wychowawcy oddziału danej klasy dla ucznia lub nagany wychowawcy oddziału danej 

klasy dla ucznia jest ostateczna. 

5) W przypadku złożenia odwołania od kary statutowej udzielonej uczniowi szkoły przez 

niepełnoletniego ucznia szkoły obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest powiadomienie 

rodziców ucznia o tym fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 

6) Powiadomienia rodziców ucznia dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której 

uczęszcza uczeń, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

§ 44 

 

1. Dyrektor szkoły może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego  wystąpić do 

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,  gdy ten w sposób jawny 

i rażący narusza Statut szkoły, a szczególnie gdy: 

a.  notorycznie lekceważy przepisy Statutu, 

b. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych  i nie wykazuje chęci ich realizacji, 

c. notorycznie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne, 

d. w sposób  jawny propaguje wobec  pozostałych uczniów w Szkole, i poza nią, sprzeczny 

z założeniami Szkoły styl bycia i życia, 

e. jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, 

f. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów, 



g. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje  wobec innych 

przemoc   fizyczną, 

h. jeśli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na 

terenie Szkoły lub poza nią, 

i. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji  szkolnej, 

j. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciw prawu. 

 

§ 45 

1. Zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych rocznych i trymestralnych. 

a. Uczeń ma prawo do poprawiania każdej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania jeśli wystawiający tę ocenę nauczyciel  złamał przepisy wewnętrznego 

systemu oceniania lub/ i przedmiotowego systemu oceniania. 

b. Podanie o weryfikację kwestionowanej oceny rodzice lub prawni opiekunowie  składają 

do Dyrektora Szkoły na tydzień przed planowanym, plenarnym  posiedzeniem  

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

c. Dyrektor powołuje zespół  odwoławczy, który dokonuje szczegółowej analizy 

dokumentacji i kryteriów kwestionowanej oceny ( w szczególności  przestrzegania 

przepisów WSO i PSO). W skład zespołu wchodzą Dyrektor lub zastępca Dyrektora 

Szkoły, nauczyciel przedmiotu, którego ocena jest kwestionowana, inny nauczyciel tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu. 

d. Zespół odwoławczy podejmuje decyzję w sprawie utrzymania lub zmiany 

kwestionowanej  przez rodziców lub prawnych opiekunów oceny  klasyfikacyjnej. 

e. Po ponownym przeprowadzeniu  procedury  oceniania i zatwierdzeniu   przez Radę   

Pedagogiczną nie przysługuje odwołanie. 

f. Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie uczestniczą w zebraniach, nie kontaktują się 

z wychowawcami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie kontaktują się również poprzez 

dziennik elektroniczny, a w szczególności nie kontrolujący i nie podpisujący ocen i uwag 

w zeszytach ucznia, nie mają prawa w żadnym przypadku, w tym kwestionując ocenę, 

powoływać się na  brak informacji o postępach dziecka w nauce oraz przewidywanych  

dla niego ocenach  rocznych i trymestralnych. 

ROZDZIAŁ VIII 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 
 

§ 46 

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 



b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców, 

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

zakresie, 

i) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

j) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz umożliwianiu 

rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców, 

k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2.   Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 

a) rodzicami, 

b) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole może być udzielana na wniosek ucznia, 

rodziców/opiekunów prawnych,  nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i 

nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, pedagoga,  psychologa, logopedy oraz  

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną współorganizuje Dyrektor Szkoły z pedagogiem 

szkolnym. 

5.   W szkole są zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. 

6.   Wstępną diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we współpracy z 

pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego i obejmuje rozpoznanie 

środowiskowe oraz edukacyjne ucznia. Pozostałe diagnozy są przeprowadzane w trakcie roku 

szkolnego. 

7.  Pedagog szkolny opracowuje zestawienie uczniów ze wskazaniem potrzeb dotyczących 

różnorodnych form wsparcia. 

8.  Wychowawca, nauczyciele i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką i wsparciem uczniów 

potrzebujących pomocy. 



9.  Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, 

szkoła udziela wsparcia po rozpoznaniu ich sytuacji, zgodnie z zasadami określonymi w 

odrębnych przepisach. 

10.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

11.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

b) zajęć specjalistycznych między innymi korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć 

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

c) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, 

d) zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wyborem szkoły, 

e) porad dla uczniów, 

f) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, 

g) pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielanej przez pedagoga szkolnego i 

psychologa oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo. 

12.   Inne formy pomocy organizowane przez szkołę obejmują; 

a) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym w ramach akcji charytatywnych, 

b) pomoc w uzyskaniu stypendium  (naukowego, sportowego, artystycznego). 

13. Szkoła pozyskuje sponsorów w celu zorganizowania pomocy rzeczowej i materialnej, 

sfinansowania wypoczynku w formie obozów, wycieczek, zielonych szkół uczniom szczególnie 

potrzebującym wsparcia. 

 

ROZDZIAŁ IX 

EGZAMINY SZKOLNE 
 

§ 47 

1. Egzaminy klasyfikacyjne. 

a. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

b. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

c. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na  wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 



d. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń, który, realizuje na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, spełnia obowiązek nauki poza Szkołą 

(nauczanie domowe).  

e. Egzaminów klasyfikacyjnych  dla ucznia wymienionego w pkt. C  nie przeprowadza się z 

przedmiotów: technika, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

f. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w  terminie uzgodnionym z rodzicami  ucznia i 

na ich wyraźną, pisemną prośbę w pierwszym tygodniu nowego trymestru  - egzamin 

trymestralny, w czerwcu - tydzień przed zakończeniem roku szkolnego - egzamin   

roczny. 

g. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadzany   jest 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz wskazanego przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego   przedmiotu. 

h. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: przedmiot, termin 

egzaminu, nazwiska nauczycieli egzaminujących, pytania egzaminacyjne,  pracę pisemną 

ucznia, zwięzłą informację o  odpowiedziach ustnych oraz ocenę ustaloną w wyniku 

egzaminu. 

i. W  czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- 

rodzice lub opiekunowie prani ucznia. 

j. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

2. Egzaminy poprawkowe. 

a. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej 

otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu. 

b. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwu przedmiotów. 

c. Termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły po otrzymaniu od rodziców ucznia podania z 

prośbą o jego przeprowadzenie. 

d. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

e. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

formę zadań praktycznych. 

f. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: Przewodniczący komisji - Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor, 

egzaminujący- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, członek komisji- 

nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

g. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach. W takim 



przypadku Dyrektor powołuje do komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia. 

h. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: przedmiot i termin 

egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej,  pytania egzaminacyjne, prace pisemne ucznia, 

zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia oraz  ocenę ustaloną w wyniku 

egzaminu. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

RODZICE 
 

§ 48 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów maja prawo do : 

a. zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole, 

b. zapoznania się z programem edukacyjnym i wychowawczym Szkoły, stawianymi 

wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania i 

promowania oraz przeprowadzania  egzaminów, 

c. bieżącej  informacji na temat  zachowania,  umiejętności i postępów w nauce swoich 

dzieci, a także przyczyn trudności  szkolnych, 

d. informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

e. organizowania, w porozumieniu z  Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie Szkoły 

dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

a. współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka, 

b. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach, 

c. przestrzegać  ustaleń zawartych w Statucie i Regulaminach obowiązujących w Szkole. 

3. Wszystkie informacje w zakresie nauczania, wychowywania i opieki  przekazywane  są w 

sposób nieodpłatny rodzicom. 

 

§ 49 

1. Rodzice dziecka podlegającego  obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły, 

b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

d. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego. 



2. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie do 

Szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o 

współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i 

organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.   

3. Niespełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.    

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy rozumieć także 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca   w co najmniej 50 %.          

ROZDZIAŁ XI 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI W ZAKRESIE 

WOLONTARIATU   
 

§ 50 

STRUKTURY OGÓLNE 

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza 

więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem 

Szkoły. 

4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły. 

§ 51 

ZADANIA OPIEKUNA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

1. Planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne 

potrzeby i realne możliwości. 

2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami. 

3. Inspirowanie członków do podejmowania działań. 

4. Ustalanie terminu zebrań Koła. 

5. Przyjmowanie i usuwanie członków. 

6. Reprezentowanie Koła na zewnątrz. 

7. Stały kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia 

8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

§ 52 

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 



1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie 

wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę 

i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa. 

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 

bezinteresowności. 

4. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się członkowie, którzy nie są 

członkami Koła Wolontariatu. 

§ 53 

PRAWA WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy. 

2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w Szkole, 

pracy w domu i odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW  oraz członków szkolnego 

wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i 

zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

§ 54 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który 

niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga. 

2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace 

podejmowane przez Koło. 

3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do 

uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła. 

6. Nieletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców  lub opiekuna prawnego 

na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. 



§ 55 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

ROZDZIAŁ XII 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

§ 56 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju.  

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy 

obsługi szkoły za zasadach ogólnie przyjętych:  

a. udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki 

b. w trakcie otwarcia biblioteki mogą w niej przebywać  również uczniowie, którzy są po 

lekcjach,  

c. w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków (śniadania, owoców, 

lodów, słodyczy itp.). 

3. W bibliotece szkolnej: 

a. gromadzi się, opracowuje, konserwuje i selekcjonuje zbiory, 

b. wypożycza księgozbiór uczniom do domu, 

c. udostępniania księgozbiór podręczny tylko na miejscu,  

d. udostępnia się  dla uczniów i nauczycieli stanowiska komputerowe. 

4. Uczniowie w bibliotece: 

a. mają wolny dostęp do półek, 

b. jednorazowo mogą wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający 1 

miesiąca, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu, 

c. uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć 

jednorazowo więcej niż trzy książki, 

d. wypożyczone książki należy szanować, 

e. w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, 

o tej    samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem, 

f. powinien obowiązkowo zwrócić do   biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego 

wszystkie książki, w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich 

czytelników). 



5. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

6. Do zadań bibliotekarza należy: 

a. udostępnianie książek i innych wydawnictw przez zapewnienie możliwości korzystania 

ze zbiorów podczas zajęć szkolnych i przed ich rozpoczęciem, gromadzenie, opracowanie 

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli, 

uczniów, rodziców i pracowników, analizę podstawy programowej, oferty rynkowej oraz 

możliwościami finansowymi szkoły. 

b. tworzenie warunków do poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez 

systematyczne tworzenie i aktualizację warsztatu informacyjnego biblioteki, zapoznanie 

czytelników z komputerowym systemem informacji. 

c. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się przez rozpoznawanie i zaspakajanie 

w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

podejmowanie różnych form indywidualnej pracy z uczniami z zakresu edukacji 

czytelniczej, nabywania sprawności w samodzielnym wzbogacaniu wiedzy, 

przezwyciężaniu trudności w nauce, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka 

polskiego, motywowanie do poznawania literatury i różnych tekstów kultury( np. 

konkursy pięknego czytania, konkursy recytatorskie, spotkania autorskie), promowanie 

księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych, rekomendacja 

wartościowych książek, udzielanie porad i informacji bibliotecznych. 

7. Organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: 

a. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

b. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa: wystawy tematyczne i 

konkursowe,  gazetki, spotkania literackie, 

c. organizowanie konkursów czytelniczych, literackich i literacko -plastycznych,  

d. współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną, 

e. angażowanie uczniów na rzecz rozbudzania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci 

przedszkolnych, współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,  

f. współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i 

rozwijania kultury czytelniczej,  

g. informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 

przedstawiania informacji o stanie czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,  

h. współprace z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,  



i. pełnienie funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych 

gromadzonych w szkole, 

j. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystywanie zbiorów biblioteki. 

8. Opracowuje i prowadzi dokumentację biblioteczną: 

a. ewidencję zbiorów, 

b. roczny plan biblioteki, 

c. dziennik biblioteczny, 

d. regulamin biblioteki 

e. sprawozdania z pracy biblioteki 

§ 57 

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Z NAUCZYCIELAMI, UCZNIAMI I 

RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI 

 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:  

a. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i 

rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,  

(bookcrossing, Noc w bibliotece, Pasowanie na Czytelnika).  

b. trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,  

c. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,  

d. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.  

2. Uczniowie:  

a. mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,  

b. najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,  

c. są informowani o aktywności czytelniczej,  

d. uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,  

e. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 

i kształtowania nawyków czytelniczych,  

f. mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,  

g. na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.  

3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w 

celu:  

a. rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,  

b. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,  

c. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,  

d. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,  

e. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie.  



4. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły:  

a. mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, 

czasopisma pedagogiczne,  

b. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni 

przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,  

c. korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,  

d. Dyrektor Szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o 

stanie czytelnictwa,  

e. mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa 

w:  

a. rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich), 

b. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,  

c. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.  

6. Rodzice:  

a. mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,  

b. są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,  

c. mają możliwość współtworzyć zajęcia z czytelnictwa w ramach współpracy z 

nauczycielem bibliotekarzem. 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:  

a. aktywnie uczestnicząc w organizacji różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w 

innych bibliotekach  

b. współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach 

informacji.  

8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną  

a. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,  

b. udział w konkursach poetyckich i plastycznych,  udział w spotkaniach z pisarzami.  

 

 

§ 58 

GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI ORAZ 

MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią 

własność Organu Prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 



mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie nabywają zgodnie z harmonogramem 

opracowanym przez ministerstwo. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.  

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z 

jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

a. uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i 

materiały edukacyjne stają się własnością Organu Prowadzącego. 

6. W przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

mowa w art. 22 akt. ust. 6 Ustawy) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, 

która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością Organu 

Prowadzącego Szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej trzyletniego okresu korzystania. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY Z UWZGLĘDNIENIEM 

WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA 
 

§ 59 

1. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

2. Zadaniem świetlicy jest wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego 

czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 

3. Zajęcia w świetlicy mają na celu rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. 

4. Zajęcia w świetlicy są prowadzone przez pracowników Szkoły. 

5. Zajęcia w świetlicy są dobrowolne, a uczeń na nich uczęszczający ma obowiązek przestrzegania 

przyjętych norm i zasad bezpieczeństwa. 

6. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z corocznym  planem organizacyjnym Szkoły.   

7. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w odpowiednim czasie, nauczyciel sprawujący 

opiekę zawiadamia  telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego w celu ustalenia jak najszybszego 



odbioru dziecka ze szkoły. Z powtarzających się spóźnień sporządzana jest przez nauczyciela 

notatka, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny  dziecka. W przypadku dalszego nieodbierania 

w terminie dziecka ze szkoły nauczyciel informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły, który po 

zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego podejmuje decyzję o ewentualnym zawiadomieniu 

Sądu Rodzinnego. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, a 

także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

9. Nauczyciel zapewnienia uczniom zajęcia, umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości. 

10. Na zajęciach świetlicowych uczeń ma obowiązek: 

a. informowania nauczyciela o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się; 

b. szanować i dbać o wyposażenie; 

c. przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu 

w szkole, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad 

higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 

klas; 

d. stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły. 

11. Uczeń korzystający z zajęć w świetlicy  ma prawo do: 

a. respektowania swoich praw i obowiązków; 

b. uczestnictwa  we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach; 

c. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

d. życzliwego, podmiotowego traktowania; 

e. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

f. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. 

g. zapewnieniu mu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

12. Uczniowie odbierani są przez rodziców lub inne upoważnione osoby. 

13. Uczeń może sam opuścić teren Szkoły po przedstawieniu przez rodziców pisemnego 

upoważnienia do samodzielnego powrotu do domu. 

14. W wyjątkowych wypadkach dziecko może być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie 

zgłoszeniowej. Niezbędne  jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno 

być dostarczone do nauczyciela prowadzącego zajęcia lub opiekę. 

15. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazywane. Nauczyciel będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej 

sytuacji będzie informowany Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny lub w szczególnych 

przypadkach policja.  

16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.  

17. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko, oczekując na niego przed salą. Nie można 

wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.  



18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i 

punktualnego odbierania dzieci. 

19. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować nauczyciela przyjmującego po nim klasę (grupę) o 

stanie osób oraz innych ważnych informacji. 

20. Wychowawca powinien informować nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy o ważnych 

informacjach dotyczących ich uczniów np. zmiany prawne związane z opieką sprawowaną 

przez jednego z rodziców lub inną osobę, która sprawuję prawną opiekę nad danym uczniem. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I 

SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 

§ 60 

1. Zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych obowiązuje 

uczniów klas IV-VIII w godzinach od 8.00 do 14.50. 

2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej nie przynoszą telefonów komórkowych i innych 

urządzeń komunikacyjnych do szkoły oraz nie zabierają ich ze sobą na wycieczki i kolonie 

szkolne. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i schować 

aparat telefoniczny do plecaka, torby.  

4. Uczeń ma możliwość do pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego 

wynikającego z bieżącej potrzeby w następujących miejscach: 

5. wyznaczonych strefach odpowiednio oznakowanych; 

6. w sekretariacie szkoły . 

7. Szkoła zapewnia także uczniom kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym udostępniając 

telefon stacjonarny i komórkowy Szkoły.  

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów.   

9. Za zgodą Dyrektora Szkoły, na wniosek rodziców, dopuszcza się korzystanie z tabletu lub 

innych urządzeń elektronicznych pełniących funkcję podręcznika szkolnego.   

10. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i 

zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym w formie 

uwagi.  Obowiązkiem wychowawcy klasy jest poinformowanie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

11. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych na 

terenie Szkoły ma wpływ na  ocenę z zachowania na zakończenie trymestru: 2 uwagi  – 



maksymalnie zachowanie b. dobre; 3 - maksymalnie zachowanie dobre;  4 i więcej zachowanie 

nieodpowiednie. 

12. Nagminne naruszanie zasad regulaminu może wiązać się z obowiązkiem oddania 

telefonu/urządzenia elektronicznego nauczycielowi. Ten przekazuje telefon/urządzenie 

elektroniczne  rodzicom/opiekunom prawnym. Uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania 

zgodnie z pkt. 11. 

13. Korzystanie z telefonów/urządzeń elektronicznych oraz nagrywanie dźwięku i obrazu jest 

możliwe jedynie podczas zajęć edukacyjnych, które uwzględniają tego typu działania i są 

zatwierdzone przez nauczyciela danego przedmiotu oraz realizacji projektów edukacyjnych, 

tworzenia filmów na potrzeby szkoły, redagowania gazetki szkolnej, tworzenia materiałów 

reklamowych. 

14. Nagrywanie dźwięku i obrazu wymaga zgody osoby nagrywanej lub filmowanej i dotyczyć 

może tylko działań wymienionych powyżej. 

15. Każdorazowe nagrywanie dźwięku i obrazu oraz udostępnianie i upublicznianie ich bez zgody 

osoby nagrywanej lub filmowanej skutkuje obowiązkiem oddania telefonu/urządzenia 

elektronicznego nauczycielowi i obniżeniem oceny z zachowania do oceny nieodpowiedniej. 

16. Działania i kroki prawne jak np. zgłoszenie sprawy policji,  leżą po stronie rodzica/prawnego 

opiekuna poszkodowanego dziecka. 

 

ROZDZIAŁ XV     

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI I 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
 

§ 61 

1. Szkoła może współpracować w zakresie innowacji ze stowarzyszeniami i organizacjami 

lokalnymi, ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi. 

2. Zakres współpracy z określoną instytucją wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb 

Szkoły lub organizacji i może dotyczyć: 

a. działań o charakterze doraźnym, 

b. działań o charakterze ciągłym. 

3. Współpraca może być realizowana z inicjatywy Szkoły lub organizacji. 

4. Współpraca może być realizowana w Szkole lub poza Szkołą. 

5. Organizatorem współpracy jest Dyrektor Szkoły lub z jego pełnomocnictwa: 

a. wicedyrektorzy 

b. pedagog szkolny 

c. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

d. wychowawcy 



e. nauczyciele. 

6. Kierunek oraz zakres współpracy z daną instytucją może być kształtowany w zespołach 

nauczycielskich i w formie wniosku przedstawiony Radzie Pedagogicznej lub bezpośrednio 

Dyrektorowi Szkoły. 

7. Decyzję o podjęciu lub kontynuacji współpracy z określoną organizacją podejmuje Dyrektor 

Szkoły. 

8. Szczegółowe zasady realizacji współpracy powinno zawierać porozumienie/umowę o 

współpracy lub list intencyjny podpisany przez przedstawicieli obu stron. 

9. Wyżej wymieniony dokument winien zawierać: 

a. cele przedsięwzięcia 

b. termin realizacji 

c. formę realizacji 

d. określenie technicznych środków realizacji. 

10. W celu prawidłowej realizacji współpracy Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika projektu. 

11. Kierownik projektu raportuje bezpośrednio Dyrektorowi o wynikach współpracy, rekomenduje 

jej ewentualną kontynuację. 

ROZDZIAŁ XVI 

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE 
 

§ 62 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele i zadania są 

zbieżne z celami i zadaniami Szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie, na terenie Szkoły działalności stowarzyszenia lub organizacji wydaje 

Dyrektor, określając warunki działalności, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

ROZDZIAŁ  XVII 

SZTANDAR, LOGO I CEREMONIAŁ SZKOŁY 
 

§ 63 

1. Szkoła posiada logo, sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

2. Logo Szkoły może być używane w wersji barwnej lub w wersji grafiki czarno-białej. 

3. Logo Szkoły umieszcza się na papierach i drukach firmowych, wizytówkach, znaczkach 

promocyjnych i identyfikacyjnych, dyplomach, listach gratulacyjnych, szkolnych materiałach 

promocyjnych, a w formie elektronicznej może być wykorzystywane na szkolnej witrynie 

internetowej oraz w korespondencji elektronicznej. 

4. Logo Szkoły może być wykorzystywane do celów promocyjnych lub innych, wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 



5. Sztandar Szkoły jest głównym symbolem całej szkolnej społeczności. 

6. Sztandar Szkoły przechowywany jest wraz z insygniami pocztu sztandarowego w gablocie na 

terenie Szkoły. 

7. Członkowie społeczności szkolnej winni okazywać szacunek sztandarowi Szkoły. 

8. Społeczność szkolna posługuje się sztandarem podczas ważnych uroczystości na terenie Szkoły 

i poza terenem Szkoły. 

9. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

10. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i 

samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną 

i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.  

11. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on 

bowiem do tradycji Szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego 

stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy 

patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

12. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas IV-VIII, 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym 

składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy ) i asysta. 

13. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz 

samorząd szkolny na marcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

14. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia 

roku szkolnego). 

15. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. 

W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

16. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

17. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią   biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe 

ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

§ 64 

CELE OGÓLNE 

 

1. Organizacja  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole. 

2. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji szkolnej i zawodowej. 



3. Kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie. 

4. Wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań z zakresu doradztwa zawodowego. 

5. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

6. Stworzenie środowiska, sieci współpracy na rzecz rozwoju zawodowego uczniów. 

 

§ 65 

PRZEWIDYWANE REZULTATY 

 

1.  W odniesieniu do Rady Pedagogicznej. Nauczyciele: 

a. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy, 

b. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania 

własnych planów pracy, 

c. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów, 

d. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, 

e. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w szkole podstawowej, 

f. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach                       

z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami. 

2.   Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów. Uczniowie: 

a. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu, 

b. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru 

zawodu i dalszej drogi edukacyjnej, 

c. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, 

d. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować 

siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat, 

e. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 

decyzje edukacyjne i zawodowe. 

3.  Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców. Rodzice: 

a. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje 

dziecko, 

b. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech 

charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy 

przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka, 

c. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka, 

d. znają świat pracy i ofertę szkół średnich, 

e. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka, 

f.  potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 



 

§ 66 

TREŚCI, TEMATY ZAJĘĆ 

1. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe przejawiające się w toku działalności w szkole, w 

domu, w chwilach wolnych od zajęć. Samoobserwacja. 

2. Uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. 

3. Cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu. 

4. Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu. 

5. Samoocena – ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia, sukcesy, zalety osobiste). 

6. Rola motywacji w osiąganiu sukcesu zawodowo-edukacyjnego. 

7. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 

8. Wiedza o zawodach. Istota zawodu, m.in. czynności, warunki pracy, wymagania, 

psychofizyczne, jakie stawia zawód przed kandydatem. 

9. Zmieniający się rynek pracy. 

10. Drogi dalszego kształcenia – drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły.  

11. Jak podjąć decyzję wyboru zawodu? 

 

§ 67 

ORGANIZACJA TREŚCI, STRUKTURA PROGRAMU 

 

1. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego odbywa się na godzinach z wychowawcą oraz 

innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych z uczniami.  

2. Zajęcia prowadzić mogą wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, doradcy zawodowi 

lub specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inne osoby (np. przewodnicy 

podczas wycieczek zawodoznawczych). 

3. Program zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnego ma charakter modułowy.  

4. Moduły (poznanie siebie, wiedza o rynku pracy, podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych)realizowane są w każdej klasie. Treści komponowane są tak, aby uczeń miał 

możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności, z którymi zapoznał się.  

 

§ 68 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

a. wychowawców, 

b. nauczycieli przedmiotu, 

c. pedagoga szkolnego, 

d. psychologa szkolnego, 



e. bibliotekarzy, 

f. szkolnego lidera doradztwa zawodowego, 

g. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej), 

h. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

 

§ 69 

METODY I TECHNIKI PRACY 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest podczas: 

a. lekcji dydaktycznych (język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, wiedza                              

o społeczeństwie, języki obce, technika, informatyka), 

b. zajęć aktywizujących uczniów do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone z całymi 

zespołami (warsztaty, lekcje zawodoznawcze, treningi), 

c. udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu   i 

planowania dalszej kariery zawodowej, 

d. udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

e. giełdy szkół średnich, 

f. organizowania wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

g. organizowania spotkań zawodoznawczych, 

h. obserwacje zajęć praktycznych w szkołach średnich, 

i. konkursy zawodoznawcze, 

j. prezentacje wizualne, filmy, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, 

k. prace z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, korzystanie z 

publikacji, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”, 

l. ankiety, kwestionariusze, 

m. spotkania informacyjne z rodzicami, 

n. zakładki informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, 

broszury dla uczniów), 

o. wywiady i spotkania z absolwentami. 

 

§ 70 

SOJUSZNICY I ZASOBY 

1. Sojusznikami szkoły w realizacji Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są:  

a. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, 



b. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, 

c. organizatorzy targów szkół, 

d. rodzice, 

e. osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy 

zakładów pracy, przedstawiciele zawodów itd.), 

f. absolwenci szkoły. 

 

§ 71 

ZASOBY 

1.   Do zasobów WSDZ należy: 

a. opracowany Szkolny System Doradztwa Zawodowego, 

b. wykwalifikowany doradca zawodowy (szkolny lider doradztwa zawodowego), 

c. teczka „DORADZTWO ZAWODOWE” ze scenariuszami zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego (załącznik do WSDZ), 

d. materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w bibliotece, 

e. narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

uczniów, 

f. zasoby internetowe: zasoby KOWEZiU www.koweziu.edu.pl (filmy, scenariusze, 

plakaty, broszury, publikacje), zasoby z zakresu doradztwa zawodowego 

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl, program komputerowy „Informator o 

zawodach”, „Labirynt zawodów” (labirynt-zawodow.progra.pl) – niewerbalny test 

predyspozycji zawodowych i zasób informacji zawodowych dla uczniów, „Talentgame” 

(www.talentgame.pl) – gra edukacyjno-diagnostyczna „Tajemnice Aeropolis” 

ROZDZIAŁ XIX 

BUDŻET SZKOŁY 
 

§ 73 

1. Budżet Szkoły tworzy dotacja ustalona na podstawie  odrębnych przepisów  i   przekazywana  

jest przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

2. Działalność Szkoły może być dodatkowo wspierana z innych  źródeł. 

3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział XX 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 74 

 



1. Pierwszy Statut nadaje Szkole Organ Prowadzący. 

2. Zmiany w  niniejszym statucie uchwala Rada Szkoły lub – gdy nie została  utworzona - Rada 

Pedagogiczna po ich wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu przez Organ Prowadzący. 

3. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z  odpowiednimi przepisami prawa. 

 

 

§ 75 

 

1. Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. 

 

§ 76 

 

Statut chodzi w życie z  dniem 02 września 2022 r. 

 

 

 


